
Mesterskaber på Bornholm 2021      
 

2 års mesterskab 

Lørdag 30. oktober 2021 

2-årige. 1820 m. Autostart.10 startende.  

Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600 (5 præmier) Indskud: 300 kr. 

Ærespræmie til vinderens ejer, kusk, træner, opdrætter og staldmand. Dækken og krans 

 

3 års Mesterskab 

Lørdag 25. september 2021 

3-årige. 1820 m. Autostart. 10 startende.  

Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr. 

Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, opdrætter og staldmand. Dækken og krans 

 

 

Knud Jensen & Søns 4 års Mesterskab 

Tirsdag 27. juli 2021  

4-årige. 2440 m. Autostart. 12 startende. 

Præmier: 12.500-6.250-3.150-1.850-1.250 (5 præmier) Indskud: 500 kr. 

Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk, opdrætter og staldmand. Dækken og krans 

 

 

Hoppemesterskab 

Tirsdag 30. juni 2021 

3-14-årige hopper. 2440 m. Autostart. 12 startende. 

Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 (5 præmier) Indskud: 500 kr. 

Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk og staldmand. Dækken og krans 

 

Svaneke Bryghus Montémesterskab  

Tirsdag 20. juli 2021 

4-14-årige. 2440 m. Autostart. 12 startende. 

Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 (5 præmier) Indskud: 400 kr. 

Ærespræmie til vinderens ejer, rytter og staldmand. Dækken og krans 

 

 

Generelt for mesterskaber på Bornholm: 

Mesterskaber gennemføres ved minimum 5 anmeldte heste.  

Anmeldelse er lig med start.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rønne Revision BM-udtagelsesløb  

Tirsdag den 10. august.  

3-14-årige. 2440 m. Autostart.  

Præmier: 5.000-3.000-2.000-1.000-600 (5 præmier) Indskud 300 kr. 

Ærespræmie til vinderens ejer, kusk og staldmand. 

Anmeldelse senest onsdag 4. august kl. 9.30 på tlf. 88811209/info@bornholmstravbane.dk. 

Udtagelsesløbet deles såfremt der er tilmeldt 11 heste. De anmeldte heste deles i løb iflg. DTC’s 

regler: Løb med forprøver. 

Køres der 1 udtagelsesløb forpligter de 10 bedst placerede heste sig til start i BM, køres der 2 

udtagelsesløb forpligter de 5 bedst placerede fra hvert løb sig til BM og ved 3 udtagelsesløb 

forpligter de 3 bedste sig fra hvert løb samt den 4. hest med flest point på anmeldelsesdagen (Ved 

dødt løb om den sidste finaleplads, er det hesten der står med flest point på anmeldelsesdagen der 

kvalificerer sig.)   

Startspor: Den hurtigste vinder vælger spor først, herefter næst hurtigste vinder, herefter hurtigste 

2. hest etc.  Valg af startspor sker tirsdag den 10. august efter sidste løb på Bornholms Brand Park. 

 

Rønne Revision Bornholmsmesterskab 

Søndag 22. august 2021 

3-14-årige. 2440 m. Autostart. 10 startende. 

Præmier: 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500 (5 præmier) Indskud: 750 kr. 

Ærespræmie til vinderens ejer, træner, kusk og staldmand. Dækken og krans. 

For kvalificerede heste. Der køres udtagelsesløb tirsdag 10. august – se overstående.  

  

 

 

Evt. tvivlsspørgsmål vedrørende mesterskaber på Bornholm afgøres af Bornholms Travselskab og 

Dansk Hestevæddeløb Sport & Udvikling. 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

Version 23.04.2021 


